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رقم طلب 
 المشروع 
)خاص  
بالتعاون  
 الدولي(

 15/09/2022 التاريخ 48/2022

الصحية المقدمة في مركز شهداء خانيونس  تطوير الخدمات  اسم المشروع

 وزارة الصحة-

الجهة الطالبة  
 للمشروع

 اإلدارة العامة للرعاية األولية

 نوع المشروع  شهر 16 مدة المشروع 
 ضمن الخطة  
 طارئ  

 مجال المشروع 
 خدمات عالجية   أجهزة ومعدات   ترميم  إنشاءات  
 أثاث   تشغيلية نفقات   تدريب وابتعاث   مستهلكات  

الجهة 
المسئولة عن  

 التنفيذ 
 والتجهيزاتوحدة االنشاءات    

الشركاء في 
 التنفيذ 

   .اإلدارة العامة للرعاية األولية

 . للتعاون الدولي والمشاريعاإلدارة العامة 

 اإلدارة العامة للهندسة والصيانة. 

الفئة 
المستهدفة 

 وحجمها 

هم ما عدد والبالغسكان مدينة خانيونس 

 نسمة  ألف 400يقارب 

مكان تنفيذ  
 المشروع 

مخصصة لوزارة   رضأ -مركز شهداء خانيونس)البندر( 

   لمركزمجاورة ل الصحة

التكلفة 
التقديرية 
للمشروع 
   بالدوالر

1,970,000 $ 

ملخص 
 المشروع 

)نبذة عن فكرة  
المشروع  
 ومتطلباته( 

انشاء مبنى جديد  تطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة في مركز شهداء خانيونس من خالل  المشروع علىتقوم فكرة 

بتكلفة تقديرية  مربعمتر  1,600حوالي تها مساح تبلغ التيللمشروع أرض مخصصة على قطعة متر مربع  800بمساحة 

المركز   يعتبر ،1967عام القديم  (شهداء خانيونس )تم انشاء المركز الصحي  ،دوالر في مدينة خانيونس 1,970,000تعادل 

مدينة خانيونس  وسط وغرب المستوى الرابع الذي يقدم الخدمة الصحية للمواطنين في  ة ذومن مراكز الرعاية األولي احالي

  حالة12,000 ما يعادلب يومياحالة  550ما يقارب عليه بلغ عدد المترددين ي حيث  نسمة، ألف 300البالغ عددهم ما يزيد عن 

  خدماتالمواطنين ل جواحتيا للمركزالمراجعين المرضى و عدد المستمر فيواالزدياد لقدم وتهالك المبنى  نظراو ،شهريا

الطابق   يتكون من عدة طوابق)البدروم،  مما يتطلب ذلك  انشاء وبناء مبنى جديد ،المركز الصحي ي فجديدة صحية 

 . خانيونس محافظةلتقديم الخدمات الصحية المناسبة للمواطنين في طابق األول، الطابق الثاني( ال األرضي،

 

مبررات  
 المشروع  

   .الذي يقدم الخدمات الصحية للمواطنين في محافظة خانيونس الحكومي هو المركز الرئيسي مركز شهداء خانيونس •

الى  باإلضافة  سنة، 55 عمره ما يقاربتعدى العمر االفتراضي له (البندروتهالك مبنى مركز شهداء خانيونس )قدم  •

 .تعرض المبنى للعديد من الترميم والصيانة

   (2021)مركز اإلحصاء الفلسطيني نسمة  ألف 400طقة خانيونس بشكل مستمر ما يقارب ازياد عدد سكان من •

 (2021)وزارة الصحة   حالة يوميا 600-550بما يقارب   شهداء خانيونس مركزرضى والمترددين على عدد المازدياد  •
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في   التحويل الى المستشفياتعلى المرضى والعاملين الصحين من العبء  يزيدعلى المستشفيات مما الشديد الضغط   •

 وزارة الصحة. 

الخدمات  االسرة، طب  بعض الخدمات الصحية مثل وتطبيق الستيعابالمبنى  هيكلية  وصعوبة المبنى القائم ةصغر مساح •

لمحافظة   إدارية وغيرهاومراقبة األغذية وخدمات  القومسيون، )الطب الوقائي، الصحة العامةالصحية المساندة 

 . خانيونس

على  مما يعرض المرضى والطاقم الطبي للخطر اثناء الحروبقع األجهزة األمنية امن موقرب مركز شهداء خانيونس   •

 .قطاع غزة

  

أهداف  
 المشروع 

   الهدف العام:

في   التابع لمراكز الرعاية األوليةلمرضى في مركز شهداء خانيونس)البندر( ل تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة 

 قطاع غزة.-وزارة الصحة

  :األهداف الخاصة

يتضمن الخدمات الصحية واإلدارية على  مركز شهداء خانيونس  لخاص  مكون من عدة طوابق مبنى جديد تجهيزو انشاء •

 . مستوى محافظة خانيونس

مثل االشعة والعالج الطبيعي  صحية جديدة من خالل إضافة خدمات  المركزتوسيع وتطوير الخدمات الصحية المقدمة في  •

  اتوخدمات الصحة العامة وغيرها بما يتناسب مع احتياج ع في عيادات االسنان وتطبيق نظام طب االسرةوتوس

 في محافظة خانيونس.   المرضى

 خانيونس. شهداء  مركزل المراجعينالمرضى وأكبر من  عددالستقبال وعالج  لمركزية لستيعاباالقدرة زيادة ال •

   .في البندر  من خالل تطوير وتحسين الخدمة الصحية المقدمة المستشفياتوتحويل الحاالت الى   تخفيف العبء •

واالبتعاد   ،التجهيزات المناسبة وتوفيرلعاملين بالمركز من خالل تحسين البنية التحتية للمرضى وا  بيئة عمل أمنةتوفير  •

 األجهزة االمنية مواقع عن 

النتائج  
 المتوقعة 

   .في خانيونس مناسب لتقديم الخدمات الصحيةالثاث االطبية والجهزة اال بأحدث مجهزمن عدة طوابق مكون مبنى جديد  •

وجديدة في مركز شهداء خانيونس بما يتناسب مع احتياج المرضى والمواطنين في مدينة  خدمات صحية متطورة  •

 خانيونس. 
مركز شهداء خانيونس    فيبسبب تحسين الخدمة المقدمة   الى المستشفياتمن المرضى   عدد الحاالت المحولة انخفاض في •

 الجديد. 
 .%80بنسبة  مركز شهداء خانيونس الجديدازدياد مستوى رضى المرضى والمراجعين عن الخدمة الصحية المقدمة في  •

 بعيدا عن مواقع األجهزة األمنية.  شهداء خانيونس الجديد مركزامنة ومناسبة للمرضى والعاملين في  عمل بيئة •

الجدول الزمني 
لمراحل تنفيذ 
المشروع  
 الرئيسية  

                                                  المدة الزمنية باألشهر المرحلة 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                 التحضير 

                 التنفيذ 

التقييم  
 غالق واإل

                

 

الموازنة  
التقديرية 
 بالدوالر 

التكلفة الكلية  البند  الرقم
 بالدوالر 

 2م  100+ ( 2م800)مساحة المبنى  إلنشاء والتشطيبا .1

 خدمات مساندة حول المبنى 

1,750,000 

 50,000 األثاث المكتبي  .2

 170,000 األجهزة الطبية  .3

 1,970,000 التكلفة الكلية بالدوالر 
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كيفية 
االستدامة  
 للمشروع

 في مركز شهداء خانيونس الجديد. لهفاظ على البنية التحية من خالل المتابعة الدورية والحصيانة دورية للمبنى  •

 للحفاظ على جودة عملها. بشكل مستمر والمعدات صيانة دورية لألجهزة الطبية واالثاث •

 . شهداء خانيونس الجديد في مركزجودة العمل والخدمات المقدمة ضبط ومتابعة تفعيل دور لجنة  •

 وزارة الصحة. -تدريب الكادر الطبي على الخدمات الصحية الجديدة المقدمة في مركز شهداء خانيونس الجديد •

آلية المتابعة  
 والتقييم 

 حسب المواصفات المطلوبةلمواد البناء واألجهزة والمعدات واالثاث تقارير الخاصة بعرض السعر والترسية  •

 للمعدات ومواد البناء واألجهزة واالثاث.تقرير الجهة الطالبة والجهة الفنية المعنية بخصوص االستالم  •

 . التي تم استالمهاالمعدات والمواد واألجهزة تقرير حول  •

 . التقرير الختامي للمشروع •

 ايمان حسونة  +ريم أحمد عبد الهادي  المشروع:معد  اإلعداد
    

 جهات االتصال 
 مدير عام التعاون الدولي  المسمى الوظيفي: د. عبد اللطيف الحاج االسم: 

 0097082826325 الهاتف مع كود الدولة: icd@moh.gov.ps يميل: اإل
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